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Memo 
 

Onderwerp Stichtse Groenlanden ontwikkelen tot een eenvoudiger stelsel voor recreatie 

Aan Het algemeen / dagelijks bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden 

Van Secretaris bestuurlijke begeleidingsgroep RMN in transitie 

Datum 16 september 2020 

Bijlagen - 

 

Stichtse Groenlanden ontwikkelen tot een eenvoudiger stelsel voor recreatie 
 

Gezamenlijke waarden: 
 
• Recreatie is overal 

We willen redeneren vanuit het gedrag en de diverse behoeftes van mensen. De verzameling aan 
terreinen van SGL is historisch ontstaan en biedt samen met terreinen van SBB, NM, UL een 
groot en gevarieerd aanbod voor recreanten in de provincie Utrecht. Ook de recreatieve 
infrastructuur (fiets- en wandelpaden, routes) is hier onderdeel van. Voor recreanten zijn de 
grenzen tussen gemeentes en terreinbeheerders irrelevant. Recreatie is grenzeloos. 
 

• Groen is belangrijk voor de toekomst van de regio  
Groen, landschap en cultureel erfgoed recreatie zijn belangrijke waardes in Utrecht en zijn de 
dragers voor recreatie in deze regio. Het behartigen van deze waarden is van groot belang gezien 
de ruimtelijke ontwikkeling van de regio. Er is sprake van gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid om aan deze waardes te werken op basis van solidariteit.  

 

• Tijd voor vernieuwing en vereenvoudiging 
De recreatieschappen en RMN zijn 20 – 30 jaar geleden ontstaan. Er is veel veranderd. Het 
aantal gemeentes en deelnemers zijn kleiner geworden en de bevolking is fors gegroeid. We 
streven naar een zo eenvoudig mogelijke samenwerkingsvorm om risico’s met elkaar te delen en 
de efficiëntie door schaalvoordeel te vergroten. 

 

• Ontwikkeling van groen en recreatie wordt elders georganiseerd 
De ontwikkeling van nieuwe gebieden met (mede)gebruik voor recreatie past niet binnen de GR 
voor recreatie. Het moet integraal met andere opgaven afgestemd worden en het is een cruciaal 
onderdeel van de ruimtelijke ontwikkeling van de regio Utrecht. Het proces ‘Groen groeit mee’ van 
Provincie Utrecht en gemeenten en De REP van U16 zijn logische tafels voor strategie-
ontwikkeling, afspraken die bijvoorbeeld in een gebiedsakkoord kunnen worden vastgelegd. 

 

Uitzoekvragen: 

 

• Terugnemen of delen van taken 
Het takenpakket bekijken wat efficiënt is om collectief te organiseren met een logisch samenhang. 
Voor zo’n passende vorm moet een analyse worden gemaakt van de aard van alle taken en 
inspiratie worden gezocht bij andere bestaande organisatievormen (bijvoorbeeld de 
beheerovereenkomst RodS). 

 

• Mogelijke verbreding of herschikking van recreatiegebieden 
Bij de doorontwikkeling kijken naar alle recreatiegebieden in de regio (dus verder dan het 
bestaande areaal van RMN) en naar de samenhang met andere terreinbeheerders (zoals ook 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Utrechts Landschap). Dit is mogelijk een punt voor de 
langere termijn, met een tussenoplossing tot dan.    
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• Verantwoording optimaal invullen. Een goede balans tussen de mate van verantwoording van 
het collectief naar deelnemers en de ruimte voor beïnvloeding van individuele deelnemers op het 
collectief.  

 

• Goede voorbeelden benutten. Wat zijn goede referenties van organisatie van collectieven, van 
eigen uitvoering en uitbesteden van taken(pakket). 

 

 

Stappen zetten naar besluiten: 
 
1. Taken verdelen. We zetten alle taken van het pakket voor recreatie uit op een as die reikt van 

individueel (zelf als deelnemer doen) tot collectief (samen met andere deelnemers) doen. We 
bespreken zowel de taken die samenhangen met de gebieden als de taken voor de routes.  We 
concluderen vervolgens welke taken afvallen voor het collectief en gaan in onze discussie door 
met de taken die we wel als collectief zien. We vergelijken de uitkomst met de ondergrens van 
een efficiënt takenpakket en van een bijbehorend beheerareaal.  

 
2. Uitvoering bepalen. We zetten de taken van het collectief uit op een as die reikt van zelf collectief 

(met de eigen organisaties) uitvoeren tot het collectief (in bestekken, 
dienstverleningsovereenkomsten etc.) uitbesteden van een takenpakket aan externe uitvoerders. 
We bespreken in dit deel van de discussie ook hoe we opdrachten gaan formuleren voor de 
uitvoering  

 
3. Organisatievorm bepalen. Als laatste stap zetten we de organisatievormen die bij bovenstaande 

taken en uitvoering horen op een as: van een lichte organisatievorm een (zoals RODS) tot aan 
een zware constructie met één of meerdere GR’en. Centraal staat de vraag: Hebben we een 
recreatieschap of een eigen uitvoeringsorganisatie nodig? We betrekken hierbij ook de uitkomsten 
van de dialoogsessies bij het Plassenschap Loosdrecht en nemen ook de mogelijkheden om 
samen te werken met bijvoorbeeld Utrechts landschap, Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten 
mee.  

 
4. Voorstellen en beslissen. We doordenken de gevolgen van bovenstaande keuzes voor de huidige 

gemeenschappelijke regelingen en formuleren de acties en inspanningen naar een nieuwe 
situatie. We formuleren vervolgens voorstellen en leggen deze voorstellen voor een 
vereenvoudigd stelsel voor recreatie te besluitvorming voor aan de raden en de staten. 

 


